
RILM Abstracts of Music Literature je obsáhlá muzikologická bibliografická databáze, 
která poskytuje snadný přístup k detailním informacím týkajícím se hudby, a to jak 
pro odbornou rešerši, tak i pro laického čtenáře. Od hip hopu po Händela, 
etnomusikologie po hudební terapii, základní hudební nauky po pokročilou hudební 
teorii… RILM je výchozím bodem pro kvalitní rešerši pro každého, pro nějž je 
důležitá přehledná a komplexní bibliografická informace včetně citace, abstrakta a 
indexace. 
  
  
Záběr databáze RILM zaujímá období od roku 1967 až po současnost, přičemž 
databáze je měsíčně aktualizována. Navíc dokumentace sborníků sahá zpětně až do 
roku 1835. Od první publikace z roku 1967 RILM obsahuje přes oborových 700 
časopisů a taktéž zahrnuje vybrané tématické články z více než 11 000 časopisů. 
RILM obsahuje přes 770 000 záznamů a přes 40 000 nových záznamů je přidáno 
každý rok. Kromě časopisů RILM také nabízí indexaci pro řadu publikací a médií, 
např. kolekce esejů, sborníky, kritické hudební edice, digitální média, disertace, 
monografie, online zdroje, příručky, kritiky, technické nákresy nástrojů. Zvukové 
nahrávky či filmové záznamy jsou rovněž důležité prameny, nezbytné pro kvalitní 
oborovou rešerši, jejichž indexaci naleznete v RILMu. 
  
Záznamy v RILMu pocházejí z publikací ve 214 jazycích a ze 155 zemí. Názvy děl jsou 
přeloženy do angličtiny a většina záznamů má také anglický abstrakt. Stále 
vzrůstající počet záznamů má rovněž abstrakt v původním jazyce publikace. 
  
RILM přináší uživatelům jedinečný komfort pro kvalitní a komplexní muzikologickou 
rešerši. 
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1 Limitery využité v konkrétním 
vyhledávání 
Přehled a snadná možnost 
odebrání použitých 
vyhledávacích kritérií 

2 Nejpoužívanější limitery 
Plný text, dostupné reference, 
recenzované tituly, datum 
vydání 

4 Předmětová hesla 
Hledání lze zúžit kliknutím na 
vybraná předmětová hesla 

Dostupnost plného textu 
Přístup k plnému textu 
dokumentu, je-li k dispozici 
prostřednictvím některé z 
Vašich EBSCO databází. To vše 
jedním kliknutím 
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6 Osobní schránka 
Ve vlastní schránce můžete 
ukládat nalezené záznamy, 
vytvářet automatické rešerše,... 

8 České rozhraní 
Veškeré ovládání je v češtině.  

9 Nápověda a tutoriály 
Stránky technické podpory 
EBSCO obsahují uživatelské 
příručky a tutoriály v českém 
jazyce 

10 Historie vyhledávání 
Snadno se můžete vrátit k 
výsledkům Vašich předchozích 
dotazů, stejně tak jako vytvářet 
alerty vyhledávání 

3 Pokročilé možnosti vyhledávání 
Kromě jednoduchého klíčového 
slova lze využívat vyhledávání v 
určitých polích a booleovské či 
proximitní operátory 
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6 Export citace dle normy ISO 690 
Jedním kliknutím pohodlně 
vygenerujete citaci pro 
konkrétní dokument dle 
preferovaného standardu ISO 
690 
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Dostupné zde: http://search.ebscohost.com/ 
Více informací Vám poskytne Vaše knihovna  
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